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is voor het bedevaartsoord Santiago de Compostela een
Heilig Jaar. Talrijke Europeanen stappen of fietsen er jaarlijks
heen, gedreven door een mengeling van beweegredenen:
religie en spiritualiteit, historische en culturele belangstelling of sport en recreatie.
Bedevaarttradities met een eeuwenlange voorgeschiedenis herleven en veranderen.
Nieuwe ‘seculiere’ pelgrimstochten naar slagvelden of naar de graven van
‘celebrities’ vinden ingang. De Raad van Europa besteedt aandacht aan bedevaartstochten als dynamisch onderdeel van het cultureel erfgoed. Pelgrimages komen
echter wereldwijd voor, in vele culturen en religies en met vele betekenissen.
Wat verklaart deze drang van de moderne mens tot religieus en contemplatief
reizen en het bezoeken van heilige plaatsen? Is het een nieuwe vorm van zoeken
naar zingeving? Kunnen verschillende vormen van pelgrimage met elkaar worden
vergeleken? In hoeverre gebruiken of gedogen politieke en religieuze instanties
deze praktijken? Wat zijn de economische implicaties van dit ‘religieus toerisme’?
Over deze vraagstukken organiseert ucsia op 19 en 20 mei 2011 een internationale
academische workshop, waarop deze Nederlands/Engelse dubbellezing een
inleiding vormt.

Peter Jan Margry is etnoloog en historicus aan het Departement
Etnologie van het Meertens Instituut te Amsterdam. Hij voert
onderzoek uit naar herinneringscultuur en moderne vormen
van religie en naar pelgrimages in het bijzonder, zowel in
de Nederlanden als in Europa. Hij is auteur van onder meer
Shrines and Pilgrimage in the Modern World. New Itineraries
into the Sacred (Amsterdam University Press, 2008) dat handelt
over ‘seculiere’ pilgrimage.
Cristina Sánchez-Carretero is a staff researcher at the Heritage
Laboratory (LaPa) of the Spanish National Research Council (csic)
in Santiago de Compostela, Spain. She was awarded a PhD in
ethnology by the University of Pennsylvania for her dissertation
on the revitalization of traditions among Dominican migrant
workers in Spain (2002). Her areas of interest are: processes of
traditionalization and heritage formation; the role of new rituals in contemporary societies; and the intersection of migration
and cultural heritage (in particular, the role of the revitalization
of religious practices after migrating).
Q The Heritage Laboratory (LaPa) of the Spanish National Research Council cooperates with the Meertens Institute in an
interdisciplinary project, funded by the Galician Government,
combining ethnology, history, archeology and cultural heritage
studies, within the context of cultural heritage processes along
the pilgrimage road Santiago-Fisterra-Muxia.
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20:00 Welkom door Christiane Timmerman, academisch directeur ucsia
20:10 Lezing door Peter Jan Margry
De revival van de pelgrimage

De moderne instrumentalisering van een ‘traditioneel’ ritueel: crisis, politiek, erfgoed
In de westerse wereld is het eeuwenoude fenomeen van de (christelijke) pelgrimage ‘herontdekt’.
Deze herontdekking liep min of meer parallel met het herstel van de positie van religie in het
algemeen; een positie die binnen Europa weer sterker en tegelijk problematischer is geworden.
Met de ‘terugkeer’ van religie en spiritualiteit worden zowel op individueel als op institutioneelpolitiek niveau ook de diepere betekenissen van pelgrimeren onderkend. Die betekenissen
liggen vooral in de transformatieve kracht die het pelgrimeren zowel individueel als collectief
met zich meebrengt en in de bredere politieke effecten die pelgrimstochten en pelgrimsroutes
met hun publieke karakter genereren. Tegen deze achtergrond zal worden ingegaan op de
instrumentalisatie van het fenomeen pelgrimeren door de politiek, de Europese Unie, de
christelijke kerken en individuele en groepen pelgrims.

20:50 Lezing door Cristina Sánchez-Carretero
Reaching the ‘End of the Earth’

Effects of the Camino de Santiago for the Local Populations

The camino de Santiago to Fisterra – located at the coast of Galicia, Spain – has been recently
intensively promoted. As opposed to the rest of the pilgrimage routes that reach Santiago de
Compostela, the pilgrimage to Fisterra does not end in Santiago but rather at the coast, in
Fisterra, ‘the end of the earth’. In this lecture, the first results of a research project that focuses
on the effects that this route is having on the local populations, will be presented.

21:30 Vragen uit het publiek
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